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uwagę jacy ludzie ich otaczają (wolontariuszka w  szkole pod-
stawowej). Kolejna wolontariuszka podkreśla, że: dzieci przede 
wszystkim zdobyły wiedzę, która jest pierwszym fundamentem 
do tego, żeby móc nawiązać przyjaźnie z  Innymi. Ponadto, zosta-
ły wyposażone w praktyczne informacje, jak można pomóc takim 
osobom w procesie adaptacji. Większość bajek uczyła wrażliwości, 
empatii i  aktywnej postawy wobec drugiego człowieka (wolonta-
riuszka w szkole podstawowej). Zdaniem wolontariuszy, dzieci 
uczestniczące w zajęciach stały się bardziej tolerancyjne wobec 
przedstawicieli innych kultur, a  także rozwinęły wiele umiejęt-
ności społecznych: dzieci stały się bardziej tolerancyjne i otwarte 
w stosunku do siebie nawzajem oraz osób z niepełnosprawnościami 
czy obcokrajowców. Nauczyły się w  pewnym stopniu współpracy 
i empatii (wolontariuszka w szkole podstawowej).

Interesujących wniosków dostarcza analiza treści wy-
powiedzi wolontariuszy w  zakresie problemów napotkanych 
podczas realizacji zajęć. Większość trudności, z którymi mu-
sieli poradzić sobie wolontariusze wynikała z ograniczonego 
czasu. Praca z dziećmi wymagała doświadczenia i tym samym 
umiejętności dostosowywania treści programowych do możli-
wości percepcyjnych dzieci. Niekiedy treści bajek, jak również 
zajęć wzmacniających, należało skracać i  upraszczać. Aby 
wykonać zadanie, wolontariusze często sami przygotowywali 
w domu pomoce, które w założeniu dzieci miały zrobić pod-
czas zajęć. Istotnym wyzwaniem była także praca z grupą bar-
dzo aktywnych dzieci. Zdaniem jednej z wolontariuszek dużo 
czasu i energii musiałyśmy poświęcić na uspokojenie i zapano-
wanie nad grupą (wolontariuszka w przedszkolu). 

Choć wszyscy wolontariusze zgodnie uważają, że zajęcia 
realizowane w ramach pilotażu drugiej edycji programu „Przy-
gody Innego” przyniosły korzyści zarówno dzieciom, jak i im sa-
mym, sugerują jednak, że powinny odbywać się w mniejszych 
grupach. Jedna z realizatorek zajęć sądzi: dzięki mniejszym gru-
pom każdy uczestnik mógłby się wypowiedzieć, co było problemem 
w grupie większej (wolontariuszka w szkole podstawowej).

Wolontariat w  ramach pilotażu drugiej edycji programu 

„Przygody Innego” pełnił nieocenioną rolę. Gdyby nie wolon-
tariusze, nie można byłoby zweryfikować w  praktyce treści 
programowych, co okazało się pomocne podczas przygotowy-
wania bajek i scenariuszy zajęć do publikacji. Wolontariusze, 
którzy uczestniczyli w programie, nie byli tylko biernymi re-
alizatorami poleconych im zadań, wykazywali się inicjatywą, 
dojrzałością i kreatywnością. Rozsądnie podchodzili do zajęć, 
obserwowali dzieci oraz ich reakcje i  w  miarę potrzeb sta-
rali się odpowiednio modyfikować zaproponowane zadania. 
Ponadto z  ich inicjatywy przygotowane zostały pamiątkowe 
dyplomy dla uczestników zajęć. Wolontariusze wręczyli te dy-
plomy dzieciom podczas ostatniego spotkania z Innym. 

Zdaniem jednej z wolontariuszek druga edycja bajek „Przy-
gody Innego” pokazała, że dzieci w wieku przedszkolnym znajdują 
się w idealnym momencie wzrastania, aby doświadczyć kontaktu 
z wielokulturowością. Dzieci mają czyste umysły i są otwarte na 
nowe doświadczenia. Bajki edukacyjne otwierają przed nimi nowe 
horyzonty i przestrzeń do poznania i zrozumienia otoczenia, które 
współcześnie jest różnorodne (wolontariuszka w  przedszkolu). 
Spostrzeżenia wolontariuszy wykorzystano przy scenariuszy 
zajęć, które z pewnością będą stanowić niezwykle cenne na-
rzędzie pracy nauczycieli, nie tylko w tych przedszkolach i szko-
łach podstawowych, w których uczą się dzieci cudzoziemskie 
czy niepełnosprawne, ale też w placówkach, którym zależy na 
kształtowaniu wśród swoich podopiecznych postaw otwarto-
ści i wrażliwości wobec Obcych i  Innych, którymi są przecież 
wszyscy ludzie. Narzędzie to stanowi swego rodzaju alterna-
tywę wobec tradycyjnych zajęć dotyczących odmienności, 
a  dzieci niezwykle entuzjastycznie do niego podchodzą. Inny 
stał się ich przyjacielem i ze smutkiem żegnały się z nim pod-
czas ostatniego spotkania. Zdaniem nauczycieli z  placówek, 
w których odbył się pilotaż drugiej edycji programu „Przygody 
Innego”, prowadzenie zajęć z  zastosowaniem bajek między-
kulturowych jest dobrą metodą pracy z dziećmi. Uważają oni, 
że dzięki bajkom możliwe jest przekazanie dzieciom ważnych 
treści w interesujący i odpowiedni do ich wieku sposób. 

�PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRZYBOWSKI

Inni i Obcy w lekturach do edukacji międzykulturowej dla dzieci 

Przewodnik bibliograficzny

W bibliotekach i na rynku księgarskim dostępnych jest wiele 
lektur dla dzieci, w których zagadnienia zróżnicowania kulturowe-
go, relacji z Obcymi i Innymi oraz ich konsekwencji społecznych 
zostały przedstawione w  rozmaitych formach. Oprócz klasycz-
nych opowiadań, bajek, baśni i legend, można też spotkać zbiory 
czytanek i scenariuszy zajęć z edukacji międzykulturowej. Mogą 

być one wykorzystywane zarówno jako lektury w domowym za-
ciszu, jak i książki pomocnicze na zajęciach w szkołach, kołach 
zainteresowań, świetlicach, domach kultury, fundacjach, a także 
podczas wszelkiego rodzaju działań w przestrzeni publicznej45.

Podstawowe treści wychowania zawarte w  tego rodza-
ju książkach to szacunek i  tolerancja dla odmienności oraz 

45 Wykorzystuję tu fragmenty opracowania: P.P. Grzybowski, Spotkania z  Innymi. Czytanki do edukacji 
międzykulturowej, Kraków 2011, Wyd. Impuls.
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przekonanie o  konieczności poznania drugiego człowieka 
zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego wygląd, 
poglądy i zachowanie. Bohaterowie tych lektur wskutek swej 
odmienności i subiektywnej niezrozumiałości, bywają postrze-
gani jako Inni lub Obcy. Jako tacy, niewątpliwie budzą zacie-
kawienie, niepewność, nawet strach i  doświadczają krytyki, 
odrzucenia, dyskryminacji. Młody czytelnik opowieści o  ich 
przygodach i problemach, otrzymuje jasny przekaz o uniwer-
salnej wartości poznania drugiego człowieka, który na pierw-
szy rzut oka lub tylko pozornie wydaje się niezwykły, niezro-
zumiały, dziwny, nieprzyjazny... Dotyczy to zarówno najłatwiej 
rozpoznawalnych (m.in. wskutek wyglądu i języka) oraz styg-
matyzowanych jako Obcy imigrantów, a  także obecnych na 
co dzień w środowisku rodzinnym i szkolnym Innych, których 
odmienność wiąże się z wiekiem, stanem zdrowia, statusem 
społecznym i  kłopotliwymi z  różnych względów (m.in. ich 
ograniczeń) relacjami z otoczeniem. 

W lekturach dla dzieci do edukacji międzykulturowej za-
warte są opowieści zarówno o realnych osobach, które łatwo 
zidentyfikować oraz osadzić w określonym miejscu i czasie – 
jak i o osobach wymyślonych, fantastycznych, niekiedy wręcz 
baśniowych i  zupełnie nietypowych. Wszystkie je jednak łą-
czy kłopotliwa odmienność, wyobcowanie ze środowiska, 
poszukiwanie partnerów do dialogu, tęsknota za akceptacją 
i przyjaźnią mimo różnic. W większości opowieści poszukiwa-
nia te zwieńczone są sukcesem, potrzeba akceptacji zostaje 
zaspokojona, a  przyjaźń zostaje ukazana jako perspektywa 
przyszłości, w której zróżnicowanie kulturowe jest czymś nie-
uniknionym i nie tak problematycznym dla każdej ze stron, jak 
wydawało się jeszcze na początku lektury. 

Przemyślana praca z  lekturami do edukacji międzykul-
turowej wiedzie do świadomości, że każdy z  ich bohaterów 
– nawet ten najbardziej niezwykły, wręcz dziwaczny, jest war-
tościowy i przez to godzien szacunku, a jedną z cech konsty-
tuujących ich wartość jest właśnie odmienność, różnica, dzięki 
której świat młodego czytelnika ulega wzbogaceniu o  nowe 
idee, poglądy, wzory postępowania itp. 

Każde dziecko prędzej, czy później spotyka Obcych i In-
nych. Jego naturalną reakcją jest wówczas zdziwienie i sta-
wianie pytań o zaobserwowane fakty. Poznawani Obcy i Inni, 
to osoby pod pewnymi względami wyróżniające się z  oto-
czenia i dlatego często będące przedmiotem zainteresowa-
nia, tematem plotek, nieprawdziwych i krzywdzących opinii 
stereotypowo powielanych w codziennych rozmowach, pro-
gramach telewizyjnych, artykułach prasowych, na forach 
dyskusyjnych itp. Ich obecna sytuacja jest zwykle wynikiem 
wydarzeń z  przeszłości, które ukształtowały ich charakter, 
poglądy na świat i wpłynęły na zachowanie. Z powodu swej 
odmienności Obcy i  Inni bywają lubiani lub nie, postrzega-
ni jako pozytywni bohaterowie lub „czarne charaktery” co-
dzienności. Ich obecność wywołuje w  związku z  tym przy-

jemne zaciekawienie, albo budzi niepewność, obawy, strach 
i chęć odrzucenia.

Lektura dostarcza odpowiedzi na dziecięce pytania poja-
wiające się w momencie spotkania Obcych i Innych – pytania 
nurtujące w trakcie mniej lub bardziej trwałych relacji z nimi. 
Młody czytelnik stopniowo poznaje warunki, w  jakich może 
kształtować się odmienność, dzięki czemu łatwiej jest mu 
zrozumieć zarówno bohaterów opowieści, jak i Obcych i  In-
nych poznawanych osobiście. Tego rodzaju tok pracy z lekturą 
prowadzi czytelnika do wniosku, że odmienność wyglądu, za-
chowania, perspektyw życiowych poszczególnych osób, choć-
by nawet była źle widziana w środowisku, tak naprawdę jest 
zwyczajnym elementem człowieczeństwa, z  którym trzeba 
sobie radzić każdego dnia, uczestnicząc w Obcości i  Inności 
własnej i/lub innych.

Decyzja o tym, czy dziecko jest już na tyle rozwinięte, by 
móc zapoznać je z daną lekturą zależy od rodziców, nauczy-
cieli i edukatorów, którzy obserwując dziecko, analizując jego 
ciekawość świata i  zakres dostępu do informacji (np. moż-
liwość oglądania telewizji bez kontroli dorosłych, przysłuchi-
wania się rozmowom starszego rodzeństwa i dorosłych), będą 
w stanie określić, czy dziecko zna już odpowiednie wyrażenia 
i  zagadnienia, interesuje się nimi, pyta o  nie, próbuje lepiej 
zrozumieć itp. Jeśli tak jest, wówczas można rozpocząć z nim 
dyskusję, posiłkując się wybraną lekturą.

Przed oddaniem książki w  ręce dziecka, rodzice, na-
uczyciele i  edukatorzy powinni też zdecydować, czy po-
traktować jej treści wybiórczo i  stopniowo zapoznawać 
młodego czytelnika z  kolejnymi tematami. Mogą też po-
zwolić na czytanie „jednym tchem” – pod warunkiem jed-
nak, że każdej lekturze towarzyszyć będzie refleksja i dys-
kusja o  jej bohaterach. Po wspólnej lekturze z dzieckiem, 
wypadałoby je zapytać, czy rozumie treść czytanki i w razie 
wątpliwości uzupełnić lub wyjaśnić kłopotliwe zagadnienia. 
Podczas dyskusji warto zwracać uwagę dziecka na fakt, że 
w jego środowisku żyją ludzie bardzo podobni do tych opi-
sanych, więc prędzej czy później spotka się z nimi i może 
mieć podobne odczucia jak literaccy bohaterowie. Chodzi 
więc o przygotowanie dziecka do kontaktu z odmiennością 
(także własną); o  wsparcie go w  kształtowaniu postawy 
pozytywnego zainteresowania sytuacją Obcych i  Innych 
w  różnych okolicznościach oraz poszukiwania możliwych 
sposobów nawiązania dialogu, którego efektem będzie 
wzajemne poznanie i tolerancja.

Praca z lekturą do edukacji międzykulturowej pozwoli na 
udzielenie dziecku poważnych i  wyczerpujących odpowiedzi 
na pytania o sprawy czasem krępujące nawet dla dorosłych 
(nie dziwi fakt, że wiele lektur do edukacji międzykulturowej 
fascynuje najpierw dorosłych!). Warto podjąć ten trud, by nie 
zaprzepaścić okazji do rozmowy pod pretekstem czytanki, za-
nim dziecko dowie się o czymś trudnym w sposób wulgarny, 
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powierzchowny, ideologiczny – na przykład od starszych kole-
gów, z telewizji, Internetu lub od osób, którym świadomie nie 
powierzyłoby się trudu wychowania swego dziecka. Praca ta 
staje się szczególnie istotna, gdy dziecko może utożsamiać 
się z  bohaterami opowieści lub może w  nich „rozpoznać” 
kogoś ze swoich bliskich, znajomych, osób żyjących w  śro-
dowisku lub spotkanych wcześniej w  rozmaitych okoliczno-
ściach. Wówczas fantastyczne postaci i sytuacje przedstawio-
ne w  książce, nabierają dla młodego czytelnika szczególnej 
wartości poznawczej.

Z założenia, w  trakcie lektury do edukacji międzykul-
turowej dziecko może uzyskać odpowiedzi dostosowane 
do jego wieku i  zdolności poznawczych. Dlatego wiele 
z  wymienionych poniżej książek zostało opatrzonych ko-
mentarzem metodycznym lub uwagami autorów dotyczą-
cymi podejmowanych wątków. Niektóre z nich dostępne są 
w  formie ebooków w  Internecie – inne w  postaci wręcz 
luksusowych, przepięknie ilustrowanych wydań, docenio-
nych przez czytelników i  wydawców podczas konkursów 
i targów książki.

Zaproponowany tu wybór lektur dla dzieci do edukacji mię-
dzykulturowej można ująć w następujące bloki tematyczne:

 ▶ Opracowania dydaktyczne i metodyczne – zróżnicowa-
nie kulturowe w  domu, szkole, najbliższym środowisku; 
imigranci, uchodźcy; czytanki, scenariusze, komentarze 
dla rodziców i nauczycieli pracujących w domu lub szkole 
z lekturami do edukacji międzykulturowej.

 ▶ Inni i Obcy – odmienność wyglądu, zachowania, kultury, 
statusu i roli społecznej; niezrozumienie, nieporozumienia, 
nietolerancja, negatywne stereotypy, uprzedzenia, napię-
cia, konflikty; odrzucenie, dyskryminacja, samotność; za-
ciekawienie, dialog, porozumienie, zrozumienie, akcepta-
cja, tolerancja, współpraca, przyjaźń.

 ▶ Rasizm i antysemityzm – odmienność rasy i kultury; nie-
zrozumienie, nieporozumienia, nietolerancja, negatywne 
stereotypy, uprzedzenia, napięcia, konflikty, ekstermina-
cja, Holokaust; zakorzenienie w kulturze narodowej i  et-
nicznej; historyczne podejście do zróżnicowania kulturo-
wego; zaciekawienie, dialog, porozumienie, zrozumienie, 
akceptacja, tolerancja, współpraca, przyjaźń.

 ▶ Obce kultury – odmienność warunków i stylów życia, idei, 
tradycji, obyczajów; ciekawość i poznawanie świata mimo 
różnic kulturowych; niepewność i radość związana z odry-
waniem różnic kulturowych, spotkanie i dialog kultur.

 ▶ Wiek – odmienność wieku i  związanych z  nim potrzeb, 
oglądu świata, stylów życia, postaw; nieporozumienia, 
napięcia i  konflikty pokoleń; poszukiwanie podstaw do 
dialogu i  współpracy, porozumienie, zrozumienie; prawa 
związane z wiekiem.

 ▶ Chorowanie, cierpienie, śmierć – odmienność stanu 
zdrowia i związanych z nim potrzeb, oglądu świata, stylów 

życia, postaw, oczekiwań; odmienne reakcje na chorobę, 
cierpienie i śmierć; nieporozumienia, napięcia i konflikty; 
akceptacja, dialog, porozumienie, zrozumienie, współpra-
ca, opieka; ADHD, astma, autyzm, choroba nowotworowa, 
depresja, padaczka, zespół Downa; umieranie i  żałoba 
w różnych kulturach.

 ▶ Religia – odmienność religii, wartości, postaw, wzorców 
osobowych, stylów życia; podobieństwo i tożsamość wzo-
rów kulturowych; poszukiwanie wspólnych korzeni religij-
nych; szacunek, dialog, tolerancja, ekumenizm.

 ▶ Bajki, baśnie i legendy z różnych stron świata – zwią-
zane z  regionem odmienności wzorów kulturowych, 
oglądu świata, postaw; niezrozumienie, nieporozumie-
nia, nietolerancja, negatywne stereotypy, uprzedzenia, 
napięcia, konflikty; odrzucenie, dyskryminacja, sa-
motność; zaciekawienie, dialog, porozumienie, zrozu-
mienie, akceptacja, tolerancja, współpraca, przyjaźń; 
fantastyczne wyobrażenia Innych i  Obcych; edukacja 
regionalna i historyczna.
Zaproponowany podział jest względny i umowny, bowiem 

poszczególne treści występują w większości z wymienionych 
opracowań. Ma on zapewnić orientację i ułatwić wstępny wy-
bór źródeł do pracy z młodym czytelnikiem. 

Opracowania dydaktyczne i metodyczne
 ▶ Bernacka-Langier A., Janik-Płocińska B., Kosowicz A., Pawlic-

-Rafałowska B., Piegat-Kaczmarzyk M., Walczak G., Rejmer Z., 
Wasilewska-Łaszczuk J., Zasuńska M., Inny w polskiej szkole – 
poradnik dla nauczycieli pracujących z  uczniami cudzoziemskimi,  
Warszawa 2009, Wyd. Fundacja Polskie Forum Migracyjne.

 ▶ Bohosiewicz M., Kornacki P., Jurewicz J., Marek A., Kuspys P., 
Halik T., Czerniejewska I., Imigranci w  mojej klasie, Warszawa 
2011, Wyd. Stowarzyszenie Vox Humana.

 ▶ Czerniejewski M., Kubiak I., Malczewska M., Szczepanik W., 
Uchodźcy. Materiał pomocniczy dla prowadzących zajęcia na temat 
uchodźców,  Poznań 2001, Wyd. Stowarzyszenie Jeden Świat.

 ▶ Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po 
ścieżkach edukacji regionalnej wielo- i międzykulturowej (materiały 
dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych), red. T. Lewowic-
ki, J. Suchodolska,   Cieszyn – Warszawa –  Kraków 2011, Oficy-
na Wydawnicza Impuls.

 ▶ Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci czeczeńskich 
na przykładzie projektu „Ku wzbogacającej różnorodności”, red. 
A. Młynarczuk, K. Potoniec, Białystok 2009, Wyd. Fundacja Uni-
wersytetu w Białymstoku.

 ▶ Grzybowski P.P., Spotkania z  Innymi. Czytanki do edukacji mię-
dzykulturowej,  Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza Impuls.

 ▶ Idzik I., Nitka J., Marcinowska H., Onuchowska A., Kasprzyk T., 
Biłyk K., Reich A., Mackiewicz K., Cieśliński Ł., Program eduka-
cyjny „Różni - równi”. Podręcznik dla prowadzących lekcje na 
temat mniejszości narodowych i etnicznych, Poznań 2004, Wyd. 
Stowarzyszenie Jeden Świat.
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